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Organizational Development Program (ODP) 

โครงการเรียนรู้ร่วมกนัเพ่ือพฒันาประสิทธิภาพและเพิม่พลงัองค์กรแห่งคณุภาพ 

หลักสูตร การพฒันาทศันคตทิี่ดใีนการทาํงาน  
(Create Good Attitude @ Work) 

โดยใช้เกมท้าทายอตัตาสลบัการบรรยาย (Ego Challenge Game & Short Lecture) 

ระยะเวลาอบรมสมัมนา 1-2 วนั 

 

หลักการและเหตุผล 
 การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งท่ีมีความสําคัญและจําเป็นอย่างย่ิงต่อตัวพนักงานผู้ 

ปฏิบตัิงานและองค์กร  เพราะความสําเร็จในการดําเนินงานขององค์กรนัน้ขึน้อยู่กับ “คน” หรือบุคลากรผู้

ผลกัดนัให้แผนการทัง้หลายกลายเป็นความจริง  หากองค์กรใดมีทรัพยากรบคุคลซึ่งเพียบพร้อมไปด้วยความรู้

ความสามารถ  ทกัษะ  และทศันคติท่ีเหมาะสมตอ่การปฏิบตัิงานตา่ง ๆ แล้ว  การดําเนินกิจกรรมขององค์กรก็

จะเป็นไปอย่างราบร่ืน  ในทางตรงกนัข้ามการดําเนินการขององค์กรจะประสบปัญหาและอปุสรรคตา่ง ๆ หาก

บคุลากรเหล่านัน้ขาดความพร้อมในการปฏิบตัิงาน  ดงันัน้การอบรมเพ่ือพฒันาประสิทธิภาพและเพิ่มพลงัใน

การทํางานยคุใหมจ่งึมีบทบาทสําคญัประการหนึ่งในการเพิ่มพนู ปรับปรุงและเปล่ียนแปลงวิธีการคิด  ทศันคต ิ 

ความรู้ความสามารถ  และทักษะของบุคลากรเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนามนุษย์ท่ียั่งยืน 

(Sustainable Development)  คือมุ่งเน้นการพฒันาบคุลากรให้ “เป็นคนเก่ง” และ “เป็นคนดี”  จนสามารถ

ตอบสนองวิสยัทศัน์ เป้าหมาย และนโยบายการดําเนินงานขององค์กรได้  

  โครงการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเพ่ือเสริมสร้างวฒันธรรมใหม่ในการทํางาน โดยใช้เกมท้าทายอตัตา

สลบัการบรรยาย (Ego Challenge Game and Short Lecture)  หลกัสตูร “ การพฒันาทศันคติท่ีดีในการ

ทํางาน” เป็นแนวทางการพัฒนาบุคลากรท่ีสนุกสนาน ต่ืนเต้น ท้าทาย เข้าใจง่าย ได้สาระประโยชน์ท่ีใช้

ปรับปรุงและพฒันาบคุลากรและทีมงานได้อยา่งเป็นรูปธรรม เพ่ือผลกัดนัผลงานขององค์กรบรรลผุลสําเร็จตาม

เป้าหมาย  โดยกระบวนจะทําให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้เก่ียวกับการขุดรากถอนโคนทางความเช่ือ  

ทัศนคติ  ค่านิยม  และพฤติกรรมการทํางานท่ีไม่ถูกต้องและเหมาะสมในการ อันได้แก่ การมีจิตสํานึก

รับผิดชอบในหน้าท่ี (Accountability) การเป็นผู้ ท่ีมีคณุธรรม  จริยธรรม  และความซ่ือสตัย์สจุริตในการทํางาน 

(Integrity)  ซึง่มีความท้าทายของจิตใจ (Ego Challenge) เป็นตวัจดุชนวนท่ีสําคญั 

   เกมท้าทายอตัตา (Ego Challenge Game) เป็นกระบวนการเบือ้งต้นของการเรียนรู้ซึ่งผู้ เข้าร่วม

กิจกรรมจะเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ค้นพบตนเอง โดยอาศยัตนเองและกระแสกลุ่มเป็นผู้ ช่วย เรียนรู้การ

ทํางานพฒันาและปรับปรุงตนเองสูผู่้ ท่ีมีประสิทธิภาพสงูตามแนวทาง “เป็นคนเก่ง” และ “เป็นคนดี” 
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   เป้าหมายของ Ego Challenge Game  เป็นการพฒันาศกัยภาพแห่งตน (self potential) ให้มีการ

เติบโตเข้มแข็งทางกาย (physical growth & strength) และเข้มแข็งภายในจิตใจ (inner growth & strength) 

โดยมีการผสมผสานแนวคิด  ทฤษฎี  และหลกัการทางตะวนัตกและพทุธวิถี  เพ่ือบรรลุจดุสําคญั คือการทะลุ

ผ่านจดุ (impasse) ซึ่งเราคิดว่าทําไม่ได้ (can not) เป็นไปไม่ได้ (impossible) ทนไม่ได้ (unbearable) และ

จิตสํานกึของตนเอง (conscious) เป็นต้น 

 

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 

1.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมของบุคลากรภายใต้สภาวะการเปล่ียนแปลงของ

สภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกองค์กร  เช่น การเปล่ียนแปลงแนวคิด (Paradigm)  ทศันคต ิ

(Attitude)  ความรู้ (Knowledge) และทักษะ (Skill) ท่ีจําเป็นในการพัฒนาและปรับปรุง

ประสิทธิภาพสูก่าร “เป็นคนเก่ง” และ “เป็นคนดี”  

2.  เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้แนวคิด ทฤษฎี  และหลกัการสมยัใหมต่ามแนวทางตะวนัตก

และพทุธวิถีท่ีจะชว่ยพฒันาตนเองสูผู่้ ท่ีมีประสิทธิภาพสงูสดุในการทํางาน 

3.  เพ่ือทําให้สามารถวิเคราะห์และแจกแจงวิธีการคิด ทศันคติ ความรู้ และพฤติกรรม หรืออปุนิสยัการ

ทํางานท่ีมีผลกระทบตอ่การดําเนินการและการบรรลเุป้าหมายขององค์กร 

 

การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม 

หลกัสูตรนีจ้ะมุ่งเน้นการพฒันาประสิทธิภาพและเพิ่มพลงัทางการคิดเชิงบวก  มีทศันึติท่ีถูกต้อง

เหมาะสมตอ่งานและองค์กร  ตลอดจนมีพฤติกรรมการทํางานท่ีสอดคล้องกบัวิถีทางแห่งการเป็น “เป็นคนเก่ง” 

และ “เป็นคนดี”  โดยจะทําการแบง่ผู้ เรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 6 - 8 ท่าน  เพ่ือทํางานส่วนบคุคลและทํางาน

ร่วมกันเป็นทีมตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมายให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย  ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 3 

ขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

ขัน้ท่ี 1 : Awareness  คือการทําให้เกิดการตระหนกัและยอมรับในการเปล่ียนแปลงวิธีคิด  ทศันคต ิ

และพฤติกรรมเพ่ือเสริมสร้างวฒันธรรมใหม่ในการทํางานท่ีสอดคล้องกบัวิถีทางแห่งการเป็น 

“เป็นคนเก่ง” และ “เป็นคนดี”  โดยใช้เกมทางจิตวิทยา (Psychology Games) 

ขัน้ท่ี 2 : Understanding  คือขัน้การสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎี และ            

หลักการพัฒนาทัศนคติและพฤติกรรมท่ีดีในการทํางานโดยใช้เกมท้าทายอัตตาสลับการ

บรรยาย (Ego Challenge Game and Short Lecture)  

ขัน้ท่ี 3 : Implementation คือขัน้ของการนําแนวคิด หลกัการ ความรู้ ทศันคติ และทกัษะท่ีจําเป็น             

ต่อการพฒันาทัศนคติและพฤติกรรมท่ีดีในการทํางานไปใช้ในการปฏิบตัิงานจริงในองค์กร  

โดยใช้กิจกรรมกลุม่ปฏิบตักิาร (Workshop)  
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กจิกรรมและเคร่ืองมือการฝึกอบรม/สัมมนา 

•  กิจกรรมสร้างพลงัทีม (KK Bank Team Build up) 

•  เกมการบริหารสลบัการบรรยาย (Management Game and Short Lecture) 

•  เกมท้าทายอตัตา (Ego Challenge Game) 

 

รายละเอียดหลักสูตรเนือ้หาวิชา 

1. การบริหารความเปล่ียนแปลงสูผู่้ ท่ีมีประสิทธิภาพสงูสดุในการทํางาน 

1.1 เร่ิมต้นท่ีตวับคุลากร 

•  ปรับรูปแบบความคดิใหม ่(Paradigm) 

•  พฒันาและปรับปรุงพฤตกิรรมสว่นตวั 

•  วฒันธรรมการทํางานท่ีเป็นปัญหาตอ่ความสําเร็จขององค์กร 

1.2  การปรับเปล่ียนวิธีคดิของตนเอง (ความเช่ือ ทศันคต ิและคา่นิยม) 

•  การยอมรับนบัถือตนเอง (Self - esteem) 

•  การเสริมสร้างทศันคติ ความเช่ือ และคา่นิยมในการทํางาน 

•  การพฒันาความคิดท่ีเป็นบวก (Positive thinking) 

1.3  ฝึกวิเคราะห์ความล้มเหลว 10 ประการในตวัเอง และแนวทางแก้ไข 

1.4  การพฒันานิสยัท่ีไมดี่ไปสูก่ารเป็นผู้ ท่ีมีนิสยัดีโดยการจดัทําบญัชีนิสยัเสีย 

2. หลกัและวิธีการทํางานท่ีสอดคล้องกบัคณุธรรมของการเป็น “คนเก่ง” และ “คนดี” 

2.1 หลกัคณุธรรมสําหรับคนเก่ง 

•  แสงเงินแสงทองของชีวิตท่ีดีงาม 7 ประการ 

- แสวงหาแหลง่ปัญญาและความรู้ท่ีดี 

- มีวินยัเป็นพืน้ฐานของการดําเนินชีวิต 

- มีจิตใจใฝ่รู้ สร้างสรรค์ 

- มุง่มัน่ฝึกตนจนเตม็สดุภาวะท่ีความเป็นคนจะให้ถึงได้ 

- ถือหลกัเหตปัุจจยัมองอะไรๆ ตามเหตแุละผล 

- ตัง้ตนอยูใ่นความไมป่ระมาท 

- ฉลาดคิดแยบคายให้ได้ประโยชน์และความจริง 

•  กํากบัชีวิตด้วยธรรมส่ี (ฆราวาสธรรม ๔) 

- สจัจะ (ความจริง) : ดํารงมัน่ในสจัจะ ซ่ือสตัย์ จริงใจ พดูจริง 

- ทมะ (ฝึกตน) : บงัคบัควบคมุตนเองได้ รู้จกัปรับปรุงตนให้ดีย่ิงขึน้ 

- ขนัต ิ(อดทน) : ทําหน้าท่ีการงานด้วยความขยนัหมัน่เพียร 
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- จาคะ (เสียสละ) : มีนํา้ใจ เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ ไมใ่จแคบ 

2.2 หลกัคณุธรรมสําหรับคนดี 

•  จริยธรรมท่ีงดงามในการทํางาน 

•  คณุธรรมในการสร้างความซ่ือสตัย์สจุริตในการทํางาน 

•  การพฒันาตนเองสูผู่้ ท่ีมีประสิทธิภาพสงูสดุตามหลกัไตรสิกขา 

  -  ศีล  คือ การแสดงออกหรือพฤตกิรรมทางกายและวาจา 10 ประการ 

  -  สมาธิ คือ จิตใจ ได้แก่ ใจสงบ  ใจสะอาด  และใจสบาย 

- ปัญญา คือ การเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีมากพอตอ่ตําแหนง่ 

  งานท่ีทํา 

3. พลงัแหง่การทํางานเชิงรุก (The Power of Proacitive Thinking) 

3.1 การควบคมุพลงัแหง่ชีวิตและทศันคตขิองตวัเรา 

3.2 แบบทดสอบทางจิตวิทยา (Psychology Test) ประเมินระดบัการคดิแง่รุก 

3.3 พฒันาวิธีการอธิบายสภาพแวดล้อมของคนมองโลกแง่ดี 

3.4 การกําจดัแนวคดิและวิธีการตีความแบบคนมองแง่ลบ 

3.5 ยทุธวิธีรับมือและแก้ไขปัญหาด้วยการมองแง่ดี 

3.6 วิธีปฏิบตัตินสูค่วามแข็งแกร่งทางคณุธรรมและจริยธรรมในการทํางาน 

4. กิจกรรมสร้างข้อกําหนดมาตรฐานการประพฤตปิฏิบตัท่ีิพงึประสงค์ (Code of Conducts) 

  4.1 การกําหนดวิธีทางขององค์กร (Way) 

  4.2 สร้างข้อข้อกําหนดมาตรฐานการประพฤตปิฏิบตัท่ีิพงึประสงค์ (DNA) 

 

ระยะเวลา / สถานท่ีฝึกอบรม/สมัมนา 

ระยะเวลาการอบรม 1-2 วนั  เวลา 09.00-16.00 น. ฝึกอบรมภายในบริษัท หรือนอกสถานท่ี 

 

วิทยากรผู้นําสมัมนา    อาจารยภ์วูส์มงิ   กองเกดิ และทมีงาน 

 ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการสรา้งวฒันธรรมและคณุคา่องคก์ร  การบรหิารการเปลีย่นแปลง   

การพฒันาผูนํ้าองคก์รยคุใหม่   การผา่ตดัองคก์รดว้ย DNA  และการทาํงานเป็นทมี 

•  ประธานกรรมการบรหิารอทุยานการเรยีนรูเ้กษตรศาสตร ์(KU Learning Resort)  

•  ประธานกรรมการบรหิารบรษิทั โรงแรมเดอะกรนีแลนด ์รสีอรท์ จาํกดั 

•  ประธานกรรมการบรหิารกลุม่บรษิทัในเครอืวชิ ัน่กรุ๊ป (VisionGroup) 

•  กรรมการและผูอ้าํนวยการ HRD Designer (Thailand) Institute 

•  ประธานทีป่รกึษาโรงแรมวงัสวนสนุนัทา แหง่มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 

•  อาจารยพ์เิศษสถาบนัอดุมศกึษาของรฐัและเอกชน ไดแ้ก ่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   

          มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลยักรงุเทพ  และมหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ 
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อาจารย ์ภวูส์มิง  กองเกิด 
 

ผู้เช่ียวชาญการฝึกอบรมแนวพฤติกรรมศาสตร ์และเกมการบริหารสลบัการบรรยาย 

การศึกษา    

 ปริญญาโท สาขาจิตวิทยาชมุชน มหาวิทยาลยัศิลปากร 

  ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

  ปริญญาโท  สาขาพฒันาทรัพยากรมนษุย์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

  กําลงัศกึษาปริญญาเอก  สาขาการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ประวติัการทาํงาน 

• หวัหน้าฝา่ยฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร บรษิทั โซโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 

• ผูจ้ดัการศนูยฝึ์กอบรมและพฒันาทรพัยากรมนุษย ์บรษิทั อติลัไทยอตุสาหกรรม จาํกดั 

• ผูจ้ดัการฝา่ยบุคคลและบรหิาร บรษิทั สยามเพรสแมเนจเมน้ท ์จาํกดั 

• บรษิทัในเครอืธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

• สรา้งหลกัสตูรและบรรยายในโครงการแปรสภาพรฐัวสิาหกจิการบรหิารการเปลีย่นแปลง และการออกจาก

ระบบราชการใหก้บัองคก์ารโทรศพัทแ์หง่ประเทศไทย องคก์ารเภสชักรรม ธนาคารแหง่ประเทศไทย การ

เคหะแหง่ชาต ิกรมทีด่นิ และจุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั 

ปัจจบุนั 

• วทิยากร และทีป่รกึษา บรษิทั เทรนนิ่ง เซน็เตอร ์เซอรว์สิ จาํกดั 

• กรรมการผูจ้ดัการ Hi Print and Modern Graphics Co., Ltd. 

• ผูอ้าํนวยการศนูยส์ง่เสรมิภาพพจน์องคก์าร Pro image Promotion Center 

• กรรมการบรหิาร Digital Zone Production Co., Ltd. 

• อาจารยพ์เิศษสถาบนัอดุมศกึษาของรฐั และเอกชนหลายแหง่ เชน่ มหาวทิยาลยักรงุเทพ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล และจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เป็นตน้ 

• ทีป่รกึษาดา้นการออกแบบและวางแผนทรพัยากรมนุษย ์และการออกแบบระบบการบรกิารใหก้บัหน่วยงาน

ภาครฐัและเอกชนมากกว่า 21 หน่วยงาน 

• วทิยากรผูม้ชี ือ่เสยีงบรรยายใหก้บัหน่วยงานภาครฐัและเอกชนมากมายหลายแหง่ 
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ลูกค้าท่ีเคยใช้บริการบางส่วน 
 
หน่วยงานราชการ / รฐัวิสาหกิจ 
การไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย 
องคก์ารโทรศพัทแ์หง่ประเทศไทย 
โรงพยาบาลศริริาช 
โรงพยาบาลอนนัทมหดิล 
กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
กรมทีด่นิ กระทรวงมหาดไทย 
สาํนกังานเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ
การเคหะแหง่ชาต ิ
บรษิทั อสมท. จาํกดั (มหาชน) 
สาํนกังานสลากกนิแบ่งรฐับาล 
กรมสรรพากร 
ธนาคาร / สถาบนัการเงิน 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารเอเชยี จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
ธนาคารออมสนิ 
ธนาคารธนชาต ิจาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั เงนิทนุธนชาต ิจาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั หลกัทรพัยไ์ทยพาณิชย ์จาํกดั 
บรษิทั จอี ีแคปปิตอล (ประเทศไทย) จาํกดั 
สมาคมประกนัวนิาศภยั 
ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จาํกดั (มหาชน) 
โรงพยาบาล 
โรงพยาบาลกรงุเทพ 
โรงพยาบาลสมติเวช 
โรงพยาบาลปิยะเวท 
โรงพยาบาลเปาโล (ทกุเครอื) 
โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์
ภาคเอกชน 
บรษิทั โตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย จาํกดั 
บรษิทั สยามโตโยตา้ อตุสาหกรรม จาํกดั 
บรษิทั ปนูซเีมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั ยนูิลเีวอร ์ไทย โฮลดิง้ส ์จาํกดั 

ภาคเอกชน 
บรษิทั จอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนั จาํกดั 
บรษิทั ไพรซ้ว์อเตอรเ์ฮา้ส ์คเูปอรส์ จาํกดั 
บรษิทั แคดเบอรร์ี ่อดมัส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
บรษิทั กรงุเทพวทิยแุละโทรทศัน์ จาํกดั (ชอ่ง7) 
บรษิทั น้ําตาลมติรผล จาํกดั 
บรษิทั ดทีแฮลม์ จาํกดั (DKSH Thailand) 
บรษิทั โคหเ์ลอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั โฟรโ์มสท ์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั โอลมิเปียไทย จาํกดั 
บรษิทั รอแยลเฮา้ส ์จาํกดั 
บรษิทั ควอลติีเ้ฮา้ส ์จาํกดั 
บรษิทั เอน็ซ ีเฮา้สซ์ิง่ จาํกดั 
บรษิทั ดาตา้ไอท ีจาํกดั 
บรษิทั รชิมอนเด ้(บางกอก) จาํกดั 
บรษิทั เพอรน์อต รคิารด์ ประเทศไทย จาํกดั 
บรษิทั บุญรอด บรวิเวอรร์ี ่จาํกดั 
บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั เอม็เค เรสทวัรองต ์จาํกดั 
บรษิทั เจรญิโภคภณัฑ ์จาํกดั และบรษิทัในเครอื 
บรษิทั สหพฒันาพบิลูย ์จาํกดั และบรษิทัในเครอื 
บรษิทั พรเูดน็เชีย่น ทเีอส ไลฟ์ จาํกดั 
บรษิทั โมโตโรล่า ประเทศไทย จาํกดั 
บรษิทั ชไนเดอรอ์เิลค็ทรกิ จาํกดั 
บรษิทั ทร ูคอรเ์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั อีส๊เอเซยีตกิ ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั บางกอกฮติาชเิอลเิวเตอร ์จาํกดั 
บรษิทั กรงุเทพประกนัภยั จาํกดั (หาชน) 
บรษิทั เชลลแ์หง่ประเทศไทย จาํกดั 
บรษิทั ฟรโิต-เลย ์ประเทศไทย จาํกดั 
บรษิทั สยามไวน์เนอรร์ี ่จาํกดั 
บรษิทั แมคโคออฟฟิต จาํกดั 
บรษิทั การบนิไทย จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั จอหน์สนั แวกซ ์โปรเฟสชัน่แนล จาํกดั 
บรษิทั ไทยเพรสซเิดนทฟู้์ด จาํกดั 
บรษิทั บางจากการปิโตรเลยีม จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั บุญรอดเทรดดิง้ จาํกดั 
บรษิทั ปตท. จาํกดั(มหาชน) 
บรษิทั ลอ็กซเล่ย ์เทรดิง้ส ์จาํกดั 
บรษิทั อาดมัส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
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